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A megújulásról az embereknek általá-
ban a tavasz és a természet újjászüle-
tése jut eszébe. Nekem – és a szerkesz-
tőségnek – azonban más is. Eszembe 
jut egy baleset utáni felépülés, az első 
gyerek a családban, egy hosszú kap-
csolat utáni talpraállás (a lányoknál 
ilyenkor kötelező frizuraváltással), 
egy új munkahely, a plasztikai sebé-
szet, a kineziológia, vagy akár egy 
megújuló épület, ahogy a címlapun-
kon ábrázoltuk. A megújulás olyan 

folyamat, amely során a régi megvál-
tozik, felfrissül.  Legyen szó külsőről 
vagy belsőről, jobb, több, szebb, de 
leginkább újabb lesz általa minden. 
És valljuk be, az új mindig izgalmas, 
kíváncsivá tesz. Számomra ezt jelenti 
a megújulás. A szerkesztőség többi 
tagjának nézőpontját is megismerhe-
titek az újságot lapozgatva. (Ami szin-
tén folyamatosan megújul… reméljük, 
ti is így látjátok!) 

Erőss Éva (Vyca)

Az új mindig izgalmas

Rövid hírek
A Karrier Iroda áprilisban ano-
nim online kérdőíves felmérést végzett. 
A felmérés azt vizsgálta, hogy a  hallgató-
inknak milyen karrierterveik vannak, és 
ezek megvalósításához a Főiskola illetve 
a Karrier Iroda által biztosított szolgálta-
tások, lehetőségek elég segítséget nyújta-
nak-e, s ha nem, mire lenne még igényük.
A kérdőívet 434 hallgató töltötte ki, akik 
között három iPod került kisorsolásra. A 
nyertes jeligék a Karrier Iroda honlapján 
a Mondd el a véleményed! fül alatt talál-
hatók. A nyereményekért május 21-én 12 
óráig lehet jelentkezni.
A Karrier Iroda a 2007-ben és 2009-ben 
végzett hallgatóink körében diplomás 
pályakövetési vizsgálatot is végez május-
ban, amely szintén online kérdőíves fel-
mérés.
A volt hallgatók visszajelzései és javaslatai 
felhasználásával nagyobb hangsúlyt fek-
tet majd az erősségeire, annak érdekében, 
hogy még versenyképesebbé válhassanak 
az intézményben végzett szakemberek.
A végzett diákok visszajelzéseit a Karrier 
Iroda felhasználja tanácsadói munkájában, 
hiszen a munkaerőpiacon az öregdiákok 
rendelkeznek a leginkább hasznosítható 
tapasztalatokkal az elhelyezkedés, a pálya-
kezdés tekintetében.
A felmérésről készült tanulmányok június-
ban  felkerülnek a főiskola honlapjára is.

ÁVF siker a Közgazdászhallgatók Tudo-
mányos Tanácskozásán (2010. április 
15-16., BGF)  I. helyezést (megosztva) ért 
el Kiss Katalin (VSZ), GAzdasági informati-
ka, menedzsment szekcióban. Témavezető: 
Salamonné dr. Huszty Anna. II. helyezett lett 
a Világgazdaság szekcióban Bartha Bálint 
(NT), témavezetője: dr. Csicsmann László, 
valamint Simon Tímea (GM) a Marketing 
szekcióban, munkáját dr. Papp Ferenc 
vezette. Gratulálunk!

Újabb siker! Buda Lorina (KSZ) dol-
gozata harmadik lett a Magyarország az 
Európai Unióban, az EU a világban pályá-
zaton.

A burgonya ezer íze
Négy asztalon, négy nemzet 
gasztronómiája találkozott április 
28-án délután az Ezerízű ÁVF-en. 

A német-litván csapat pásztorpitét és cső-
ben sült burgonyát kínált, a lengyel-litván 
asztalnál krumplis sütit és tócsnit lehetett 
kóstolni. Rakott- és héjában sült krumpli-
val, valamint chipsszel vendégelte meg az 
ínyenceket a HÖK, és kétfajta burgonyasa-
látát, tócsnit, mákos és diós nudlit lehetett 
megkóstolni az Ikszikszíseknél. Még így 
leírva is érzékelhető, hogy − méltán a ren-
dezvény nevéhez − milyen sok ízzel leptek 
meg bennünket a csapatok. Külön kiemelendő, hogy ezeken a programokon minden 
erasmusos diák részt vett, tehát lehetett velük ismerkedni, nemzetközi kapcsolatokat 
építeni, a nyelvet gyakorolni Az eseményről az egyik litván fiú összefoglalóját idézem: 
„Ez igazi férfimunka volt”. Alapvetően mindegy, hogy női vagy férfi kezek munkája volt 
benne, jó mulatság kerekedett ki belőle, és ezt köszönjük!

Leib Anett Lilla

Szenzációs szervezői 
munka! Állásbörze profi módra!
Imádtam az ÁVF – Állásbörze Napot, renge-
teg élménnyel gazdagodtam. A regisztráció 
után el is kezdtem felkeresni a kiállítókat, 
és állíthatom, hogy nem maradt kérdés 
megválaszolatlanul. Felmértük a lehető-
ségeinket, munkavállalói esélyeinket, s a 
tapasztalatunk az, hogy tárt karokkal várják 
az ÁVF-es diákokat mind gyakornoki, mind 
teljes idős munkára. A színvonalas szakmai 
programokon túl a stand up comedy gon-
doskodott a soha véget nem érő jókedvről. Aki hírességeket akart látni, az is jó helyen 
járt, hiszen Kovács „Kokó” István, Szily Nóra, Perger Péter és Makány Márta is részt vett 
az állásbörze programjain. Aki csak a szemeit szerette volna gyönyörködtetni, annak a 
divat-, hastánc- és hip-hop táncbemutatót is elég volt végignéznie. A szenzációs prog-
ramok mellett a vendéglátósok is kitettek magukért, a legfinomabb grill ételekben volt 
részünk. Minden elismerésem a HR és VSZ szakirányos hallgatóké! Az egész rendezvény 
mögött profi szervezői munka állt, és ezt minden résztvevő nevében állíthatom. Az idei 
szervezők azt javasolják, hogy aki teheti, vegyen részt jövőre az ÁVF Nap szervezésében, 
mert kiváló szakmai tapasztalat, páratlan élmény és jó szórakozás.

Fekete Regina

Készül az Ikszikszí kínálata
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BELSŐSÉGEK

Mapei Kft., M0 INVEST Kft., Moharos Biztosítás Ügynöki Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft. – AEGON, ORSI-VIT Kft., p92 IT Solutions Kft., 
Varta Hungária Kft., Autószervíz Óbuda Kft., Work Way Kft., 
Szálkai és Társa Könyvelő és Adótanácsadó Iroda 
(Teljes körű könyvviteli ügyintézés és adótanácsadás. www.e-adotanacsadas.com), 

Orifl ame Magyarország Kft.   Team Rekreáció Kft.

Vadon Style Kft. 
A Tökéletességre való törekvés az ember alapvető szükséglete, mely által 
kimagasló és maradandó alkotásokat hoz létre. Alkotásokat, mely elgondolkoztat, 
megbabonáz. A Tökéletesség nem luxus többé, hanem mérce.              
A Te Hajad        A Te Életed        A Te Stílusod

Becsületes Kft. – Morrison’s Music Pub 2.  
Cím: 1056 Budapest, Szent István krt. 11.

Nyitva tartás:  H-Szo 17:00-04:00-ig. Tel./asztalfoglalás: +36 1 374 33 29
info@morrisons.hu, www.morrisons.hu

A belvárosi több szintes szórakozóhely már délután is hatalmas akciókkal várja 
vendégeit. Minden nap 17.00-21.00-ig ingyenes a belépés, 

az összes koktélunk 500Ft, valamint egy korsó sör 200Ft. Ezt nem lehet kihagyni!

Forma Női Torna Stúdió Bt.
A Gellért téri Forma Női Torna Stúdió 2002-től várja kedves vendégeit Pilatessel, 
Prímatornával, Gerinctornával, Fit-ball,  foglalkozással, intimtornával és hastánc 
foglalkozással. További információk, akciók megtalálhatók a www.sportkapu.hu/forma 
oldalon.

BELSŐSÉGEK

ÁVF-Állásbörze Nap 2010. május 5.

Gondolnád, hogy egy májusi ÁVF Nap szervezése már januárban 
elkezdődik? Pedig így van! Az idei év elején egy szisztematikusan 
és élethűen felépített kiválasztási folyamat után összeállt a 2010. 
évi ÁVF-Állásbörze Nap vezetői csoportja. Különböző mentalitású 
hallgatók, különböző feladatkörökben, egy-egy team élén. Eleinte 
ezt jelentette a vezetői élet számunkra. Mindannyian bizonyítani 
akartunk, teljes erőbedobással dolgoztunk azért, hogy Ti, kedves 
hallgatótársaink egy remek élmény részesei lehessetek május 5-én. 
Ennek érdekében hosszú órákat töltöttünk vezetői értekezleteken, 
ahol az AMT Tanszék oktatói lelkesen egyengették útjainkat. Minden 
héten koordináltuk a teamjeink munkáját. Számtalan órát töltöttünk 
a 225-ös irodánkban, ahol a sok-sok munka mellett mindig jó han-
gulatban repült az idő. Sokszor kerültünk nehéz helyzetbe, de nagy 
sikerélmény volt, mikor találtunk kiutat ezekből. Ma már mosolyog-
va emlékezünk vissza arra, hogy több mint 440 céget kerestünk meg 

néhány hét leforgása alatt, hogy 
minél több résztvevője legyen 
az Állásbörzénknek. Szintén 
mosolyt csal az arcunkra, 
ha arra gondolunk, hogy a 
padokról és székekről a 
rendezvény utáni éjszakán 
kapargattuk a címkéket, vagy, hogy versenyt rendeztünk abból, hogy 
ki visz fel hamarabb egy-egy padot a negyedikre. És még nagyon 
sokáig lehetne sorolni ezeket az élményeket. Viszont a legfontosabb, 
hogy végül a több mint 3 hónapos munka után így lett a szervezői 
csoportból egy igazán összetartó, lelkes, kitartó szervezői CSAPAT, 
és az ötletekből pedig egy sikeres rendezvény 41 kiállítóval és szá-
mos szórakoztató és szakmai programmal! 

Likó Regina Állásbörze team vezető

Szervezői szemmel

Támogatóink voltak:
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Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Íme, az új HÖK elnök
Kedves Diáktársaim!

Gáll Zoltán vagyok, jelenleg RSZ-es hallga-
tó. A HÖK-ben már több éve tevékenyke-
dem, pár gólyatáboron és rendezvényen is 
túl vagyok, és sokan biztos ismertek már 
engem. Az első EDUCATIO kiállításon meg-
kérdezték tőlem, mit is jelent a HÖK valójá-
ban. Erre csak egy rövid választ adtam: tulaj-
donképpen annyit, hogy az legyél, aki lenni 
szeretnél. Ez a mondat azóta szállóigévé és a 
HÖK egyik jelmondatává vált. Én valóban az 
lettem, aki lenni szerettem volna.  Köszönöm 

a szakomnak, hogy újra megválasztottak, s 
így ismét képviselőként dolgozhatok az ÁVF-
en. Köszönöm a HÖK képviselőknek is, hogy 
bizalmat szavaztak nekem, és április 12-e 
óta én tölthetem be a HÖK elnöki posztját, 
tele energiával, lendülettel, magabiztosság-
gal.  Remélem, a következő egy évben sikerül 
bizonyítanom, hogy meg tudok birkózni a 
feladatokkal, és ki tudom hozni a maximu-
mot a csapatunkból. A munka elkezdődött, 
és tudjátok, nem fékezünk senki kedvéért!

Gáll Zoltán
ÁVF-HÖK Elnök

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

„Statisztikával mindent be lehet bizonyíta-
ni, és annak az ellenkezőjét is” – vigasztal-
ják sokan magukat a sikertelen Statisztika 
I-II. vizsgák után, mert a számok csodálatos 
világa még nem nyílt meg előttük. Michael 
Blastland – Andrew Dilnot szerzőpáros 
nevével fémjelzett Tigris, ami nincs ponto-
san ezt a sokunknál zsigeri ellenállást kivál-
tó tudományterületet próbálja meg gyöke-
restül valami teljesen mássá varázsolni. A 
HVG kiadásában 2008-ban közzétett, 12 
fejezetből álló mű élményszerűen igyekszik 
közel vinni az olvasót a számok korántsem 
egyszerű világához. Olyan utazásra invitál 

bennünket, melynek a végén magabiztosan 
igazodunk ki abban a környezetben, ahol 
röpködnek a milliárdok, százalékok, ará-
nyok. Fontos szabály, amit ne felejtsünk el: 
a számok az érvelés és meggyőzés eszközei, 
de lehet velük manipulálni, csalni és hazudni 
is. A Tigris, ami nincs kötelező olvasmány 
minden újságírónak, gazdasági szakember-
nek, hogy egy bölcsebben irányított világban 
élhessünk, és a konfidencia-intervallum hal-
latán ne menjen el a kedvünk ettől a végtele-
nül izgalmas és szórakoztató tudományterü-
letről, amelyet statisztikának nevezünk. 

Ábrahám Szabolcs

Részlet Kórádi Ágnes végzős hallgatónk, 
nem mellesleg egykori újságírónk, 
diplomaosztón elmondott beszédéből

Az elmúlt években sok olyan amerikai ilmet 
láttam, ahol a végzős hallgatók talárban vet-
ték át diplomájukat. Akkor még nem érettem, 
mi ez a ruha, és miért pont ezt kell viselni 
ezen a napon. De négy év elteltével már tu-
dom, igenis kijár nekünk ez a díszes ruha, van 
mit ünnepelnünk! 
A főiskola első évében még gólyák vagyunk, 
akik megpróbálnak hozzászokni ahhoz a 
helyzethez, hogy itt komoly oktatás folyik, 
tanulni kell, és közben élvezni iatalságunk 
minden percét. A főiskola nem csak arra tö-
rekszik, hogy a kellő tudást a fejünkbe verje. 
Ki ne emlékezne az ÁVF napokra, az ÁVF Nite 
bulikra, vagy az Ezerízű ÁVF-re? Az iskola 
közösségé formál bennünket, megtanítja, ho-
gyan dolgozzunk csapatban, hogyan érjük el 
céljainkat. Aztán eljön az akkori legfélelme-
tesebb dolog, az első vizsgaidőszak, hiszen 
addig még soha ennyi számonkérés nem volt 
egyszerre. Ezek után értettem meg igazán, 

miért is épült drága főiskolánk egy templom 
és egy kocsma közé!
Sokan közületek már most tudják, mihez 
kezdenek a jövőben. Vannak, akik tovább-
tanulnak, akár ezen a főiskolán, akár más 
egyetemen. Van, aki vállalkozásba fog és 
megvalósítja azt, amit itt tanult, amit meg-
álmodott. Akadnak, akik külföldön folytatják 
tanulmányaikat, vagy egy másik országban 
kezdenek új életet. De egy dolog közös ben-
nünk: versenyképes tudással ugyanarról a 
helyről, az ÁVF-ről indulunk. Onnan, ahol a 
legjobb tanárok készítettek fel bennünket, 
akik nem csak pedagógusok, hanem nagy 
tudású szakemberek, nem csak a könyvek-
ben lévő tudást igyekeztek átadni nekünk, 
hanem élettapasztalataikat is. 
Mi lesz most? Hogyan tovább? Ki kell nyit-
nunk a szemünket, és meg kell látnunk a le-
hetőségeket. Mert igenis a mi diplománk és 
tudásunk is piacképes, akárki lehet belőlünk. 
Egy a fontos, hogy higgyünk magunkban és 
az álmainkban. 
A sorsunk a mi kezünkben van, és bármit el-
érhetünk, ha hiszünk benne!

Statisztika,
és ami mögötte van

Szép volt, Ági!
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SIKERIricsek Zsuzsanna
rovatvezető

Perger Péter
a NetPincér egyik 
alapítója, 
az ÁVF–Állásbörze Nap 
fővédnöke

Perger Péter neve az idei ÁVF-Állásbörze 
Nap fővédnökeként a rendezvény előtti ötletelések során merült fel. 
A szervező csapat olyan gazdasági szakembert keresett, akinek a 
tevékenysége kapcsolódik a nap témájához (HÍD a kapcsolatokhoz!). 
A sikeres, 2009-ben az év internetes kereskedőjévé választott vállalkozó 
elmondása alapján kiemelt figyelmet fordít a kapcsolataira is, így a 
legmegfelelőbb jelöltnek tűnt. 

Mesélj, neked hogy teltek a diákéveid?
Én ’94-től ’99-ig jártam a Közgázra, és közben végig kollégista voltam. 
Nagyszerű évek voltak, de akadtak nehézségeink is. Akkoriban ugyanis 
a mobiltelefon még nem volt elterjedt a pénztelen egyetemisták körében, 
így ha például pizzát akartunk rendelni, akkor le kellett menni az utcai 
telefonfülkéhez, ahol a fél kollégium arra várt, hogy hazatelefonáljon! 
Gondolhatod. Sajnos, miután kivártuk a sort, akkor se volt biztos a 
vacsora, gyakran csak a foglalt jelzés búgása fogadott. Eléggé macerás 
procedúra. Szerencsére aztán ’97-ben egy kollégiumi pályázatnak 
köszönhetően lett internetünk.

Ha jól tudom, ekkor indítottátok el a vállalkozást.
Igen, barátommal és szobatársammal, Csontos Zoltánnal már az egyete-
mi évek alatt belefogtunk a vállalkozásba, és tulajdonképpen az ételren-
delés legbumlisabb részét akartuk áthidalni. Az internet bevezetésével 
adta magát az ötlet: ha internetünk van, telefonunk nincs, akkor rendel-
jünk interneten! Izgalmas volt az iskolában tanultakat a valóságban is 
kipróbálni, és valami olyasmivel foglalkozni, ami csak a miénk. Úgy 
gondolom, a sikerünk titka, hogy olyan dologba vágtunk bele, amit előt-
tünk nem próbáltak mások.  Három évig szinte versenytársunk sem volt, 
mert egy technológiai innovációnak köszönhetően elértük, hogy nem 
tudtak másolni minket. 2002 előtt még a modemes internet is ritka volt, 
s aki nem tudta, hogyan lehet olcsón e-mailt eljuttatni abba az étterembe, 
ahol nincs internet, az nem tudott belépni a piacra. 

Hogy fogadták az ötletet az étteremtulajdonosok?
Állj ki az Astoriára, és próbálj meg űrutazást eladni. Hát, ilyen volt 
akkor az internetes pizzarendelés is. Logikus érvelés és jól felépített 
anyagok vezettek csak eredményre. Közgazdászként azt tanultuk, hogy 
a marketing olyan termékeket is el tud adni, amelyek nem életképesek. 
A mi esetünkben ezt annyiban módosítanám, hogy olyanokat is, amelyek 
nem léteznek. De kétségkívül nehéz. Ma már 10 éves elmúlt a vállalko-
zás, de fel nem foghatom, hogyan lehetett akkor eladni azt, amit ma is 
vért verejtékezve próbálnak a kollégák!

Mennyire elterjedt ma az online ételrendelés Magyarországon, 
és milyen a  piaci pozíciótok?
Az összes ételrendelés 15-18%-a interneten keresztül történik, s ennek 
körülbelül 90%-a a Netpincéren át. Az első mindent visz! Ha megnéz-

zük az interneten, akkor ez világszerte így van. 
Nincs még egy Amazon, nincs még egy eBay, 
és az index-origo kettősség is érdekes, gyakor-
latilag a harmadik szereplő már nem tudott fel-
nőni mellettük, nagyon nagy a koncentráció.

Egyetemi garázsvállalkozásként indultatok. 
Azóta a cég folyamatosan fejlődik. Mi a cél?
Igen, nyolc országban vagyunk jelen, például 

Lengyelország, Németország, Franciaország, Románia és Ausztria 
már felkerültek a Netpincér európai térképére. Ennek ellenére még az 
önmegvalósítás fázisában vagyunk. A végső cél egy csokornyakkendős 
gomb a távirányítón! Hisz a távirányító mindenkinek ugyanazt jelenti, 
mindenkinél ott van, mindenki használja kivétel nélkül. Az a szándé-
kunk, hogy mi is az emberek mindennapjainak részesei legyünk. 

Miben újultatok meg az utóbbi időben?
Idén két új vállalkozást is indítottunk Magyarországon. Mindkettő 
hasonló koncepcióra épül, mint a Netpincér. A Sportolj.hu-n sportolási 
lehetőségeket fogunk össze, míg a Szakikereso.hu már 15 szakmában 
segít a megfelelő, mások által már értékelt szakemberek kiválasztásá-
ban, az ablakostól a vízvezetékszerelőig.

Sok fiatal gondolkodik a „Nagy ötlet”-en. 
Te mit ajánlasz nekik?
Inkább csak néhány jó tanácsot adok. Ha az amerikai piacon se találod 
meg azt, amit kitaláltál, akkor nem indulsz rosszul. Vagy annyira gáz az 
ötlet, hogy azért nem mert még senki belevágni, vagy tényleg nagyon 
jó. Ha nem egyedi, az se baj, csak tanuld meg lemásolni, és legyen jobb, 
mint az eredeti. Ezenkívül érdemes szakmai rendezvényeken, állásbör-
zéken is részt venni. Ha kimozdulsz, emberekkel találkozol, próbálsz 
valamit hozzátenni a környezetedhez, akkor igen, azt mondom, hogy 
éltél. És ha valaki szakmailag elkötelezett, akkor az igenis menjen el 
az ilyen programokra. Legalább a saját érdeklődési területére figyeljen 
oda az ember. 

Mit szóltál a fővédnöki felkéréshez? 
Örültem, még soha nem voltam fővédnök, de igyekszem jól teljesíteni.

Iricsek Zsuzsanna

„The winner 
takes it all!”
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Erőss Éva
rovatvezető

A főiskolán kevesen tudják, hogy az ÁVF 
hallgatói gárdáját egy hegymászóbaleset 
túlélője is erősíti, azonban felsőfokú 
tanulmányaidat nem a főiskolánkon 
kezted meg. Miért váltottál?
Mindig érdekeltek a vállalkozások, motivált, 
hogy valamikor önálló vállalkozásom legyen. 
Kézenfekvő volt, hogy a felsőoktatásban 
gazdálkodás és menedzsmentet tanulok. A 
Budapesti Gazdasági Főiskoláról kerültem 
ide, ahol nagyon számviteles irányba men-
tünk el, ezért váltottam inkább. 

A túravezetésen és a tanuláson kívül 
mivel foglalkozol még?
A Coca-Cola-nál vagyok kiszállító sofőr. A 
cégnek van egy viszonylag új szolgáltatása, 
üdítőt szállít házhoz és kis irodákba. Ebben 
tevékenykedem. Mindezek mellett nappalin 
végzem a főiskolát.

Hegymászó pályafutásod során 
megfordultál többek között a 
Grossglockneren, a Grossvenedigeren, 
valamint a Stüdlgraton is. A sok közül 
melyik volt a legemlékezetesebb túrád? 
A kedvencem a Grossglockner, ami Ausztria 
legmagasabb csúcsa. Annak van egy tech-
nikásabb sziklamászós útja. Annak az első 
megmászása volt a legemlékezetesebb szá-
momra. Mindegyikhez pozitív élményem 
fűződik, az utóbbit leszámítva. Ez ugyanis 
annak a bizonyos szilveszteri balesetnek a 

helyszíne, ami nagyon 
mély nyomot hagyott 
bennem és a környeze-
temben. 

Hogyan történt 
pontosan a baleset? 
Össze voltunk kötve 
kötéllel, Zsolt volt az 
egyik végén, én a mási-
kon, Marcell pedig, 
mivel elég tapaszta-
latlan volt, ezért közé-
pen. Ahogy elkapott 
a hó, magammal rán-
tottam Marcellt, majd 
ketten együtt Zsoltot 
is elrántottuk. Ezután 
így hárman összekötve 
csúsztunk lefelé a hegy-
ről 150-200 métert. 
Közben sziklákon, ugra-
tókon estünk át, tehát 
elég necces volt a dolog. 
Mindezek ellenére én 
fejsérülés nélkül meg-
úsztam, pedig sisak sem 
volt rajtam, mert köl-
csönadtam Marcellnek. 
Amikor megálltunk, 
mivel ott már kisebb 

lett a lejtő meredeksége, a Zsolt és Marcell 
között lévő kötél fennakadt egy nagyobb 
sziklatömbön. Az egész 15-20 másodpercig 
tarthatott, és amikor vége lett, elgondol-
kodtam, mi is történhetett. Egy picit még 
pihentem a hóban, az adrenalin miatt tel-
jesen elfáradtam. Majd elkezdtem vizsgálni 
magam, hogy milyen sérüléseket szedtem 
össze. Vérzett az orrom, valamint éreztem, 
hogy nagyon megütöttem az arcomat. 

Tudomásunk szerint nyaki sérülést is 
szereztél. Azt akkor még nem érzékelted?
Olyan érzés volt, mintha meghúzódott volna, 
mint amikor nyáron huzatot kapok. Akkor 

persze még nem tudtam, hogy két csigolyám 
eltört. 

Mit kell tudni a balesetben jelen lévő 
túratársaidról, Erőss Zsoltról, 
és Kamlusz Marcellről? 
Erőss Zsoltról sokan tudják, hogy Magyar-
ország egyik legjobb hegymászója, nyolc 
8000 m-es csúcsot mászott meg, tehát tény-
leg kiemelkedő a teljesítménye és tapasz-
talata. A balesetben elszenvedett sérülései 
miatt viszont amputálni kellett az egyik 
lábát. Marcellről nem igazán tudok sokat. A 
baleset egy tátrai szilveszteri bulival egybe-
kötött túrán történt. Tulajdonképpen én ott 
ismertem meg Marcellt, róla annyit tudok, 
hogy Németországban dolgozik. Ő nem szer-
zett komolyabb sérüléseket, így hármunk 
közül elsőként távozhatott a kórházból. 

Hozott valamilyen szemléletmód-váltást 
számodra, számotokra a baleset?
Számomra mindenképpen. Sokminden átér-
tékelődött bennem. Az életben az apróbb, 
kisebb dolgoknak is tudok örülni. A hosszú 
gyógyulási folyamat megtanított a türelem-
re, ami soha nem volt az erősségem. Érdekes 
megtapasztalni a halál közeli élményt, mert 
ez az volt. Amikor eltemetett a hó, azt hit-
tem, hogy ott mindennek vége. Mindig is 
gondoltam, hogy rendkívül félelmetes dolog, 
ha az ember érzi, hogy itt most vége lehet, de 
félelem mégsem volt bennem. 

Hogyan tovább, tervezed még, hogy 
hegyet mászol? 
Mindenképpen, mivel nagyot egyértelműen 
nem hibáztunk, semmi tiltott dolgot nem 
tettünk. Idénre a Mount Blanc-t terveztem, 
mert arra nem jutottam föl teljesen. Azt sze-
retném befejezni. Most július elején megyek 
Svájcba, ott a Matterhorn, a svájciak híres 
hegye a kiszemelt mászó pontom.

Krivács Ádám

Hajdu Péter GM/II/N

 ARC

Másodéves, Gazdálkodási és 
menedzsment szakos, nappali 
tagozatos hallgató. Túravezető, 
a szlovákiai Magas-Tátrában 
2010 szilveszterén történt hegy-
mászóbaleset egyik túlélője
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KARRIERARC

2008 óta tanít a főiskolán főként 
mikro- és makroökonómiát. 
Tudatosan készült erre a pályára?
Nem. Általános iskolában a biológia, kémia, 
matematika és fizika tárgyak iránt érdeklőd-
tem a leginkább. Azonban a szülők jó szán-
dékú tanácsát követve az érettségi mellett 
szakmát is kellett tanulnom. Közgazdasági 
szakközépiskolába, majd a Közgazdasági 
Egyetemre jártam. Mára nagyon megszeret-
tem a közgazdaságtant, mivel napjainkra az 
általam oly régóta kedvelt tárgyra, matema-
tikai alapokra is épül, különösen a polgári 
közgazdaságtan, amit mi is tanítunk. 

A főiskolai oktatáson kívül önismeret, 
kommunikáció, konfliktuskezelés, 
időgazdálkodás, csapatépítés és 
képességfejlesztés témakörében 
tréningeket is tart…
Igen, valóban így van. Elmondhatom, örü-
lök, hogy így alakult az életem. Egy időben 
kereskedelemmel foglalkoztam, volt egy kül-
kereskedelmi cégem. Számomra nem volt 
igazán kielégítő, így szép lassan visszatér-
tem az oktatáshoz. 8-10 éve elvégeztem egy 

trénerképző tanfolyamot. Tréningeket tar-
tottam, majd saját oktatási programot írtam 
a korrupció témaköréről. Büszke vagyok rá, 
hogy sikeres lett, mert közigazgatási intéz-
mények, minisztériumok is megrendelték a 
harmadszorra is akkreditált képzést.  

Ha jól tudom, akkor kutatásokat végzett 
a tudásmenedzsment területén, illetve 
most is tevékenykedik ilyen területen. 
Ezek mennyiben hasznosak? 
Nem a kutatás hasznos, hanem az a sok min-
den, amibe belefogtam, ami később haszno-
sult. Másokhoz képest a PhD-t később végez-
tem el, köszönhetően annak, hogy egy ideig 

nem foglalkoztam az oktatással. Akkor 
tettem meg, amikor akartam, és nem 
akkor, amikor kötelező  volt. Sokmindent 
merítettem a korábbi munkatapaszta-
lataimból. Ez a kutatás több tudomány 
határán van, mint például menedzsment, 
szociológia, pszichológia, közgazdaságtan. 
Bekapcsolódtam néhány munkaműhelybe 
is. A Budapesti Kommunikációs Főiskolán 
tanít a volt témavezetőm, aki szervezett 
egy Tudásmenedzsment Workshop-ot, 
amelynek aktív részese vagyok. Ezért az 
ÁVF-es hallgatókat is próbálom rávenni, 
hogy ők is írjanak hasonló témában szak-
dolgozatot. 

Egy „új csapatba” való bekerülés mindig 
kihívás. Önnek, hogyan sikerült a beil-
leszkedés a főiskolán?
Nem okozott nagyobb problémát, mivel 
már évek óta óraadóként dolgoz-
tam itt, így a tanszéken is ismer-
tem mindenkit. Úgy gondolom, 
hogy könnyen tudok alkalmazkod-
ni másokhoz, és ezt véleményem 
szerint szeretik az emberek.

2009-ben a tanszék kettévált, közgaz-
daságtani és jogi tanszékké. Bevezetett 
valamilyen újítást? Ha igen, mi volt a 
megújulás oka? 
A kettéválást nem én indítottam el. Sárközy 
rektor úr, aki jogász, indítványozta, hogy 
legyen önálló a jogi tanszék. Nagyon saj-
náltam, hogy a tanszék kettévált, mert jó 
kapcsolat volt a jogász és közgazdász kol-
légák között, így pedig kicsit eltávolodtunk 
egymástól. Nagy változás nem történt, csak 
annyi, hogy engem neveztek ki a tanszék 
vezetőjévé. Most már csak közgazdászok 
vannak, így szakmailag könnyebben és 
pontosabban át tudom tekinteni a kollé-

gák munkáját, nincs olyan terület, amelyhez 
kevésbé értenék. 

Mit csinál Fenyvesi Éva, ha éppen nem 
oktat, képez, trénerkedik vagy kutat?  
Minden akarat és elhatározás kérdése. Amit 
eltervezek, azt meg is valósítom, és kellő időt 
is fordítok rá. Elmondhatom, hogy húsz éve, 
kisebb nagyobb aktivitással aerobikozom, 
2-3 éve kerékpározom, valamint két éve 
tanultam meg síelni is. Nagyon szeretek a 
természetben kirándulni, várost nézni, szín-
házba, művész mozikba járni, és amikor időm 
engedi, olvasni. Szeretek bulizni is, a párom-
mal és a barátokkal sokszor rendezünk olyan 
napokat, amikor közösen activity-zünk,  
kártyázunk, s közben jókat beszélgetünk. 
 
Az Ön számára mit jelent a megújulás?
A megújulást sokan a tavasszal kapcsolják 
össze. A tavasz valóban csodálatos évszak, 
nekem is az. Szeretem a napsütést, a növé-
nyeket, a virágokat. Szeretem látni, ahogy a 
természet ébredezik. A megújulás azonban 
számomra évszaktól független, már az apró 
kis örömök is „megújulást” jelentenek, amik-
től újratöltődöm, és vidámabban folytatom 
a napom.

Horváth Nikolett

dr. Fenyvesi Éva  tanszékvezető, Közgazdaságtani Tanszék

KEDVENC

Könyv: Ken Follett: A katedrális

Étel: egy–egy ország, régió specialitásai

Ital: víz és bor 

Legjobb tulajdonság: pozitív szemlélet

Legrosszabb tulajdonság: problémageneráló

Kedvenc ország/ hely: régebben Spanyolország, 
és ahol mostanában járt Erdély



A szemfüles anyuka
Egy egyetemista srác meghívja az anyját ebédre az albérletbe. Az ebéd-
nél ott van a fiú lakótársa is, egy gyönyörű lány. Az anya folyton ezt a 
lányt figyeli, és gyanítja, hogy valami viszonyuk is lehet. Amikor vége az 
ebédnek, már egész biztos benne, hogy több van közöttük, mint egyszerű 
lakótársi kapcsolat. 
A srác szinte olvas anyja gondolataiban:

– Hidd el, anya, tudom, mire gondolsz, de nincs közöttünk a világon 
semmi, mi csak lakótársak vagyunk!

Egy hétre rá a lány gyanakvóan mondja a barátjának:
– Egy hete, amióta az anyád itt járt, nem találom a szép ezüst merő-
kanalat…
– Nem tudom elhinni, hogy ő lett volna, de azért írok neki egy levelet, 
csak hogy biztos legyek benne.

Így a fiú leül az asztalhoz és megírja a levelet:
„Kedves Anya! 
Nem állítom, hogy te vitted el az ezüst merőkanalat a lakásunkból, 
és azt sem, hogy nem te voltál. De tény, hogy hiányzik azóta, hogy itt 
voltál nálunk ebéden...„ 

Néhány napra rá megérkezik az anyja válasza: 
„Kedves Fiam! 
Nem állítom, hogy lefeküdtél azzal a lánnyal, de azt sem, hogy nem. 
De tény, hogy ha ő a saját ágyában aludna, akkor mostanra már régen 
megtalálta volna azt a merőkanalat. Anyád”

Roza Katalin
forrás: www.kecskefeszek.hu

Foglalkozások egy jól 
megírt önéletrajzban:
  1. Újságkihordó − Hírlapterjesztési szakasszisztens 
  2. Használtruha kereskedő − Second hand shop  
 director 
  3. Áruló − Szabadfoglalkozású megélhetési szakember 
  4. Guberáló − Hulladékanyag-hasznosítási 
 magánvállalkozó 
  5. Titkárnő − Adminisztrációs irodavezető 
  6. Portás − Humán-erőforrás Input-Output menedzser
  8. Utcaseprő − Köztisztasági asszisztens 
  9. Eladó − Értékesítési menedzser 
10. Kukás – Hulladék-gazdálkodási szakreferens 
11. Traktoros − Talajforgató 
13. Autómosó − Gépjármű optikai karbantartó 
14. Fénymásolós − Oktatástechnikai koordinátor 
15. Ügynök − Befektetési tanácsadó 
16. Bérgyilkos − Humán ügyintéző 
17. Rakodó /Packer/ − Áruátvitel-technikus 
18. Kulisszatologató a színházban – Szín-igazgató
19. Culáger − Építőipari szakasszisztens 
20. Pornósztár −Testkultúra szakmenedzser/személyi  
 tréner
21. Paraszt − Agrármunkás 
23. Szódás − Szikvíz termékmenedzser 
25. Raktáros − Logisztikai menedzser 
26. Takarítónő – Clean menedzser
27. WC-s néni − Anyagcsere menedzser

Megbecsülni mások munkáját: 
„Ha mindenáron meg akarjátok ölni 
egymást az öcséddel, kint csináljátok… 
most takarítottam fel!”
Vallást: „Jobb lesz, ha imádkozol, hogy 
ez kijöjjön a fehér ingedből!”
Logikát: „Azért, mert én azt mondtam!”

Tornamutatványokat: 
„Most nézd meg, hogy néz ki itt hátul a 
nyakad!”
Az ozmózis alapelemeit: „Fogd be a 
szád, és edd meg a vacsorád!”
Türelmet és kitartást: „Addig ülsz ott, 
amíg a spenót el nem fogy!”

A meteorológia alapelemeit: „Úgy néz 
ki a szobád, mintha egy tornádó söpört 
volna át rajta!”

Irigységet: „Ezer és ezer gyerek van 
a világon, akik boldogok lennének, ha 
ilyen nagyszerű szüleik lehetnének, 
mint neked!”

Mit tanultam anyukámtól?
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Roza Katalin
rovatvezető



Napsütötte sportok
Májusban már bizonyára mindenki 
a vizsgaidőszak utáni kellemes nyári 
napokra gondol.

Akik a nyáron tenger- vagy tópartra utaz-
nak, azoknak felejthetetlen élményt nyújthat 
az úszkálás mellett a strandröplabda és a 
strandfoci. A napsütésben kiváló időtöltés, 

ami feledteti az unott hétköznapokat, és 
remek alkalmat nyújt az ismerkedésre is. 
Tehát érdemes körülnézni a strandokon, 
többnyire van kialakított pálya!
Ha nagyobb kalandra vágyunk, akkor talá-
lunk ideális terepet a hegymászásra is. Erről 
bővebben olvashattok az Arc rovatban!
Azok, akik szeretik ugyan a sportot, de 
csak lustálkodásra vágynak, a fotelben ülve 
figyelhetik a profikat. A nyáron ismét lát-
hatjuk a száguldó derbit (Formula-1), a 
wimbledoni teniszbajnokságot, a kajak-kenu 
Síkvízi Európa-bajnokságot. Debrecenben 
élőben nézhetjük az Öttusa Európa baj-
nokságot. Augusztusban kilátogathatunk a 
Margitszigetre szurkolni a Magyar Úszó és 
Vízilabda válogatottainkért.
A vizsgák végeztével ez a nyár is mindenki 
számára tartogat még szórakoztató lehető-
ségeket, érdemes tovább böngészni, például 
a Kultúra rovatban.

Vedd célba Öcsit!
Bemutatok nektek egy Magyarországon 
még kevésbé ismert szabadidős sportot, a 
Pétanque-ot. Remek kikapcsolódás egészen 
tavasztól őszig. Francia eredetű játék, az 
első versenyt La Ciotat-ban Ernest Petiot 
szervezte 1910-ben. Azóta egyre közked-
veltebbé vált. Magyarországon már 1989 
óta létezik Petanque szövetség, amely ma 12 
tagszervezettel büszkélkedik. Ezt a játékot 

lehet egy-egy ellen, vagy akár két-, háromfős 
csapatokban is űzni. Ha csak ketten vagy 
duplettben játszunk, akkor játékosonként 
három golyó jut. A játék egy 15 méter hosszú 
és 4 méter széles kijelölt pályán történik. 
Először egy kis fából készült golyót (”Öcsi”) 
kell eldobni 6-10 méter távolságra, s ennek 
a pálya szélétől legalább egy méterre kell 
esnie. Majd a saját fémgolyóinkat a lehető 
legközelebbre kell juttatnunk az Öcsihez. 
Mindig az dob, aki rosszabb helyzetben van, 
és amíg van mivel. A csapat a kör végén 
annyi pontot kap, ahány golyója közelebb 
állt meg az Öcsihez, mint az ellenfelének. A 
verseny akkor ér véget, ha az egyik csapat 
eléri a 13 pontot, és ezzel győz.

Varga Krisztina

Áprilisban rendezett tornát a Vak 
Mókusok csapata, amelyen harmadik 
helyezést ért el. A történtekről Andrási 
Andris, az ÁVF rögbi együttesének 
játékosa számolt be:

„A tornán hat csapat vett részt, őket két 
csoportra osztottuk. Így a Vak Mókusok 
csapata a Budapesti Gazdasági Főiskola és 
a Dunaújvárosi Főiskola csa-
patával együtt a „B” csoport-
ba került. Az első mérkőzést 
a BGF-fel játszottuk. Mindkét 
csapaton érezni lehetett, hogy 
első mérkőzésük a tornán. Az 
együttesek még nem voltak 
bemelegedve, de azért akadt 
egy-két villantás mindkét olda-
lon. Elégedettek lehettünk az 
eredménnyel, viszont a játék 
csak közelített a legjobb for-
mánkhoz. 
Végeredmény: ÁVF-BGF: 
34-12
A második mérkőzésünket a 
Dunaújvárosi Főiskolával vív-

tuk. Komoly biztatást kaptunk edzőnktől, 
Szalontai Bencétől, és csapatkapitányunk-
tól, Szontágh Dánieltől. Sajnos ez kevésbé 
látszott meg a játékunkon. A DUF nagyon 
meggyőző és magabiztos játékkal legyőzte 
az ÁVF csapatát. Sajnos elúszott a lehető-
ség, hogy együttesünk a döntőben vehessen 
részt. 
Végeredmény: ÁVF-DUF: 5-22

Ezzel véget értek a csoportmérkőzések, és 
kezdetét vették a helyosztók. A 3. helyért 
mérkőztünk a Szent István Egyetem csapa-
tával. Erre a küzdelemre keményen felké-
szültek a Vak Mókusok! Nagyon színvonalas 
találkozón, sok ponttal és szép akciókkal a 
Vak Mókusok megszerezték a dobogó har-
madik fokát.
Eredményük: ÁVF-SZIE: 27-20

A döntőt a Szegedi Tudomány-
egyetem és a Dunaújvárosi 
Főiskola csapatai játszották. 
A DUF nagyon magabiztosan, 
eddigi legjobb játékát hozva, 
fölényesen győzedelmeskedett 
a SZTE felett.”
A torna végeredménye:
1. Dunaújvárosi Főiskola
2. Szegedi Tudományegyetem
3. Általános Vállalkozási   
    Főiskola
4. Szent István Egyetem
5. Pécsi Tudományegyetem
6. Budapesti Gazdasági    
     Főiskola

Süveges Péter

Dobogós Vak Mókusok!
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Te hogyan csempészel új színt

Egyre jobb az idő, 
ezért én sem tudok 
tovább a négy fal 
közé zárva maradni. 
Amikor az utcára lé-
pek, rögtön észreve-
szem az embereken 
a felszabadultságot, 
a vidámságot. Öröm 
látni, ahogy – velem 
együtt – élvezik a 

régen várt napsü-
tést. Ilyenkor végre 
a szekrény mélyére 
kerülnek a vastag 
téli kabátok, és a lá-
nyok is elfelejtik a 
réteges öltözködést. 
Tavasszal valahogy 
optimistább a világ!

Szalma Norbert
GM/N/III

A tavasz a kedvenc évszakom, ilyenkor nem 
csak a természet, de az emberek is kivirulnak 
a hosszú szürke és hideg tél után. Ilyenkor a 
szó szoros és átvitt értelmében is színeseb-
bé teszem a hétköznapjaimat. Előkerülnek a 
színes, vidám ruháim a szekrény mélyéről, és 
újra hódolok a természetben végezhető sza-
badidős tevékenységeimnek. Legszívesebben 
kertészkedem, futok, biciklizek, de szeretek 
nagyon kirándulni is, vagy egy jó kis gyógyfür-
dőben áztatni fáradt tagjaim. 

Tarczali Patrícia
GM/N/I

Imádom a tavaszt, és mivel 
a természettel szoros lelki 
és izikai kapcsolatban 
vagyok, ezért számomra 
a tavasz a megváltást je-
lenti. Egy lakásban – főleg 
télen − rabnak érzem ma-
gam, nem is igen tudok mit 
kezdeni magammal, de a 
természetben – főleg ta-
vasszal − egyszerűen csak 
mosolyog és repdes a lel-
kem az örömtől. Tavasszal 
az energiáim megsokszo-
rozódnak. Elkezdek ker-

tészkedni, a kutyámmal 
órákig sétálok naponta, 
az elhalasztott dolgaimat 
rendbe szedem, sokkal 
aktívabb társasági életet 
élek, költöm a pénzt a nya-
ralómra, a főiskolán pedig 
kibámulok az ablakon, és 
nézem, hogyan lesz napról 
napra több és több levél a 
fákon! (És arra gondolok, 
hogy mikor mehetek ki a 
természet lágy ölébe!)

Opitz Éva

A tavasz számomra a 
lendülettel, a színek-
kel és a lehetőségekkel 
egyenlő. A levegő meg-
telik inomabbnál ino-
mabb virágillatokkal, 
a természet megélén-
kül, és egyre inkább 
úgy érzem, hogy ki kell 
mozdulnom otthonról. 
Ilyenkor a tanulás is ne-
hezebben megy, mivel 
legszívesebben minden 
időmet a szabadban 
tölteném. A megoldást 
számomra az jelenti, 
hogy a kellemeset ösz-
szekötöm a hasznossal, 
és – kihasználva a gyö-
nyörű időt – kimegyek 
a Margitszigetre vagy 
a Városligetbe a jegy-
zeteimmel együtt. Így 
színesebbé válnak a 
hétköznapjaim, mivel 
már nem kényszerülök 
a négy fal közé, mint 
télen. Az évszak tökéle-

tesen lehetővé teszi az 
igazi nagy belvárosi sé-
tákat, a kávéházak, ét-
termek külső teraszai-
nak kihasználását, és 
a különböző országok 
városainak látogatását 
is. Ezek számomra a 
tavasz kellemes mel-
lékhatásai, a nyár igazi 
előjátéka, amelyek nél-
kül nem is lenne az iga-
zi az évszak.

Vedia Brigitta
GM/N/II
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a tavaszi hétköznapokba?

„… késhet a Tavasz, 
ha már itt a Tél?” 

Bizony, február környékén már 
sokat kellett ismételgetnem 
Shelley szimbolikus mondatait, 
hogy magam is elhiggyem. Elhú-
zódott ez a tél, vártam nagyon a 
hosszú nappalokat, a verőfényt. 
Fiaim születése óta szorosabb 
a kapcsolatom a természettel, 
jobban igyelem a közeledő eső-
felhőket, no meg az időjósok 
előrejelzéseit. Nehezek a kény-
szerűségből szobában töltött 
napok… 
Az ikrek születése utáni első ősz 
és tél szokatlanul enyhe volt, így 
aztán délelőtt is, délután is 3-4 

órát töltöttünk a szabadban: ők 
békésen szunyókáltak a baba-
kocsiban, én pedig kétnaponta 
új könyvet olvastam ki a tabá-
ni padokon. Ez persze a múlté, 
ücsörögni két három és féléves 
energiabomba mellett kivéte-
les, ritka pillanat, de számomra 
a mostani TAVASZI MEGÚJULÁSt 
az jelentette és jelenti, hogy a fő-
iskolai órák, zh-k, vizsgák, szak-
dolgozatok vagy éppen temati-
kaírások után még lehet délutá-
nonként „fejet szellőztetni” − 
biciklizni, homokvárat építeni, 
játszótéren csúszni-mászni, az 
éledező természetet felfedezni!

Andó Éva

Sehogy.. :) Nem vagyok híve 
a nagy tavaszi fogyókúra 
láznak, sem pedig annak, 
hogy mindenki ilyenkor 
akar változtatni az életvite-
lén. Persze, amikor bejön a 
jó idő, többet járok én is a 
természetbe, a konditerem 
helyett a szabadban futok, 
de próbálok egész évben a 
lehetőségekhez képest sok 
zöldséget, gyümölcsöt enni, 
és rendszeresen mozogni.

Mészáros Éva
GM/N/II

Minden nagy változás az éle-
temben tavasszal kezdődött. 
Eleve tavasszal születtem, ia-
tal koromban tavasszal mindig 
szerelmes voltam majdnem 
egész nyár végéig. 
Tavasszal mentem férjhez, ta-
vasszal születtek a gyerekeim. 
És húsz éve négy évenként ta-
vasszal vannak a parlamenti 
választások, amelyek akár tet-
szik, akár nem, új színt csem-
pésznek az életünkbe…

Vastag Györgyi

Kinézek az ablakon és észreve-
szem a tavasz pompás új színeit.

Szakács Ferenc
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Utazz, tanulj, szórakozz!

Észrevétlenül el fog múlni a május, 
amelyet a vizsgák követnek, és már jön 
is a nyár. A vizsgaidőszak végeztével 
a legtöbben belevetik magukat a 
szórakozásba, de arra is kell gondolnunk, 
hogy valami hasznosat is csináljunk. 

Természetesen kell a lazítás a gyötrelmes 
vizsgák után, de el kell végezni azokat a 
kötelezettségeinket, amelyekre a tanév 

közben nem jutott idő. 
Most felmerül a kérdés, 
hogyan lehet a kelleme-
set a hasznossal össze-
kötni? Erre a legjobb 
lehetőség elmenni egy 
nyári egyetemre. Ne ijed-
jetek meg az „egyetem” 
szótól, mert itt a szóra-
kozva tanuláson van a 
hangsúly.
Európa több mint 40 
országában, több mint 
100 nyári egyetem kerül 
megrendezésre évről 
évre. Többfajta létezik: 
van, ahol körbeutazzák 
a környéket (Travelling 
Summer University), 
más helyen napi pár 
órában nyelvet oktatnak 
(Language Course), és 
van, ahol egy adott téma 
köré – színház, sport 

− építik az általában 2 hetes programot 
(Summer Course). A részvételi díj 40-50 
ezer forint (140-180 Euró), amelyben benne 
van a szállás, a programokon való részvétel, 
napi egy meleg étel és az utazgatások.
Magyarországon az AEGEE egyesület szer-
vezi a nyári egyetemes kiutazásokat. A nyári 
egyetemeken csak az egyesület tagjai vehet-
nek részt, amelybe bármikor be lehet lépni. 

A belépéshez a nyilatkozat leadása és a tag-
díj (4500 Ft) befizetése szükséges. 
Sokak számára megtévesztő az egyetem 
kifejezés, ám szó sincs iskolapadról vagy 
vizsgákról! Amit itt tanulhatsz, az más és talán 
több is. Két hétig 30 európai fiatallal fedezheted 
fel az adott ország kultúráját, szépségeit, és 
megismerkedhetsz a helyi lakosokkal. Emellett 
átérezheted azt, mit jelent európainak lenni 
és nyitottan, toleránsan viselkedni különböző 
kultúrák között. 
A szállás általában ifjúsági szállás vagy kol-
légium, de az is előfordulhat, hogy hotel 
vagy éppen tornaterem. 
A jelentkezés során motivációs levelet kell 
írnunk. Ebben mi ÁVF-esek a portfólióknak 
köszönhetően jártasak vagyunk. Fiatalok 
fogják olvasni, úgyhogy nem hivatalos ver-
ziót, hanem fiatalos, életvidám, lelkes stílust 
várnak, angol nyelven, de előnyt jelenthet 
számodra, ha az adott ország nyelvén írod 
meg. A szervezők mindig ügyelnek fiú-lány 
arányra, valamint arra, hogy a lehető legtöbb 
nemzetiség képviseltesse magát a rendezvé-
nyükön.
Mindenkinek szívesen ajánlom ezt a nyári 
egyetemes kalandot. Jelentkezni május végé-
ig lehet. Az AEGEE a Fővám tér 8. sz. alatt a 
146-os irodában található. A www.aegee-
budapest.hu/hu honlapon bővebb informá-
ciókat olvashattok a programokról.  

Jovanovic Strahinja
forrás: AEGEE.hu

Főiskolánk Nemzetközi tanulmányok 
szakos hallgatóinak LIVIDUS BALENA 
nevű csapata a 8. helyen végzett az 
European PES Activist Magyarország 
Egyesület által megrendezett Európai 
Uniós országos felsőoktatási vetélkedőn.

Mit kell tudni a versenyről pontosan, 
mi is ez?
A verseny célja a felsőoktatásban tanuló 
diákok uniós tudásának bővítése, valamint 
az Európai Unió népszerűsítése. A verseny 
több online feladatból és helyi fordulókból 
állt, ahol kérdésekre kellett válaszolni, bizo-
nyos szövegeket, továbbá egy törvényjavas-
latot kellett megfogalmazni. A döntő volt 
a legizgalmasabb. Ide már csak 10 csapat 
jutott be, akiknek egy Európai Tanácsülést 
kellett szimulálni. A fő téma a világválság, és 
annak hatásai az adott országra. 
A mi csapatunk Németországot képviselte. 
Angela Merkel szerepét Varga Anikó játszot-
ta el, tanácsadóját pedig Stefán Krisztina. 
A többiek voltak az uniós polgárok, akik a 
Tanácsi vita alapján szavaztak a csoportok-
ról.  

Mi motivált benneteket arra, hogy elin-
duljatok a versenyen? 
A legnagyobb vonzerejét abban láttuk, hogy 
az első helyezett csapat kül-
földi gyakorlatot, a második 
egy hetes kiutazást és ide-
genvezetést, a harmadik 
pedig egy hónapos szak-
mai gyakorlatot nyerhet 
a Magyar Parlamentbe. 
Elszántságunkat mottónk 
is tükrözte: „Amit nem lősz 
kapura, abból nem is lehet 
gól”.

Hozott valamilyen 
megújulást/
szemléletmód-váltást 
számotokra a verseny?
Így eljátszva sokkal izgal-
masabbnak tűnik az 
Európai Unió. Kóstolót 
kaphattunk abból, milyen 
lehet egy uniós szakértő 
munkája. A verseny során 
megtanultuk, hogy meny-

nyire fontos a kreativitás és a csapatmunka 
is az elméleti tudás mellett. 

Krivács Ádám

Nagyot alakított az ÁVF csapata
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető EXTERNÁLIÁK Jovanovich Strahinja
rovatvezető

Varga Anikó, Stefán Krisztián, Moksony Katalin, 
Bayrakovskiy Oleg, Juhász Edvin
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EXTERNÁLIÁKEXTERNÁLIÁKSzabó Attila
rovatvezető SIKERIricsek Zsuzsanna
rovatvezető KARRIERStrupka Diána
rovatvezető

Szakmát váltani nehéz, olykor mégis elkerülhetetlen. A szakmaváltásnak 
lehetnek belső okai: például életközépi válság, amikor az ember élete derekán 
úgy érzi, valami újba kell kezdenie. Ugyanakkor a külső kényszer sem ritka: a 
gazdasági élet ingadozásai, változásai, megszűnő munkalehetőségek vagy a 
nem megfelelő bérezés.

Ma már elfogadott tény, hogy a munka világába való bejutás és bennmaradás általá-
nos feltétele az egész életen át tartó tanulás. Hazánkban is általános a munka melletti 
tanulás, az életút során történő többszöri szakmaváltás, vagy akár egy szakma elmé-
leti és gyakorlati ismereteinek folyamatos megújítása. 
A korábbiakhoz képest megszűnt az egybefüggő, rendszerint egy munkahelyen, 
megszakítatlanul eltöltött munkás élet. Helyette a munka világában és a formális, 
vagy nem formális tanulás világában eltöltött át- és továbbképző periódusok váltják 
egymást. Az életpályát a karrier szempontjából hét periódusra oszthatjuk: alapvető 
karrierdöntések meghozatala (16–18 év), a karrier előkészítése (18–24 év), kezdeti 
karrier (24–30 év), a kibontakozás időszaka (30–38 év), a karrier csúcsa (38–45 év), 
megőrzés és fenntartás (45–55 év), nyugdíj előtti szakasz (55–65 év). A szakmavál-
tás a három középső életszakaszban, vagyis 30-55 éves kor között a leggyakoribb. 
A kibontakozás időszakában a kihívások éltetik az embert, minél több területen 
szeretné magát kipróbálni. Ez a kíváncsiság akár a „karrier csúcsa” életszakaszig is 
elhúzódhat. Az előjelzések szerint a jövőben nőni fog a mostanihoz képest a tanulás 
aránya. Tovább fog nyúlni egyrészt az iskolarendszerű oktatásban való részvétel idő-
tartama, másrészt azt követően a további képzettségek, fokozatok megszerzése akár 
az egész életút hosszában jellemző lesz. 

Strupka Diána

Járt utat a járatlanért...

A jól informált állásvadász tudja, hogy az önéletrajzon kívül már motivációs 
levelet is kell mellékelni a borítékba. De milyen módon továbbítsa a levelét, ha a 
dokumentumokat elektronikusan küldi? Milyen buktatókkal kell szembenéznie az 
álláskeresőnek, ha virtuális levelével valóban szeretné elnyerni az állást?
Ilyen, és hasonló kérdésekre kaphattátok meg a választ május 5-én, az ÁVF-Állásbörze 
Napon. Reméljük, sokan eljutottatok az érdekes előadásokra, és meglátogattátok a CV 
ambulanciákat, ahol személyre szabott tanácsokat is kaphattatok. Ha valaki mégsem 
tudott részt venni a programokon, íme néhány hasznos tanács az e-álláspályázathoz

Az álláskeresés módszerei és technikái az utóbbi évtizedben jelentősen megváltoztak. Ma már 
természetesnek mondható, ha egy cég elektronikusan „követeli meg” tőlünk pályázati anyagun-
kat. Az álláskeresők többsége azt hiszi, hogy a CV megírása roppant egyszerű folyamat. Pedig 
nem árt minden esetben az adott hirdetésre szabni az önéletrajzot! A vállalatok személyzeti 
osztályának szakemberei általában az egyszerűen, de informatívan megszerkesztett önéletraj-
zokat kedvelik. A túl hosszú unalmasnak, a túl rövid, féloldalas önéletrajz pedig komolytalannak 
tűnhet. Az optimális hossz egy oldal. Legjobb megoldás, ha a pályázó az önéletrajzát csatolt 
fájlban küldi el, és az e-mail szövegeként írja meg rövid, lényegretörő motivációs levelét. Az 
e-mail tárgy mezőjének kitöltését sem illik elfelejteni, és ha a hirdetésnek van referenciaszáma, 
az sem hiányozhat. Ügyelni kell arra is, hogy a motivációs levelet a pályáztató cégre szabottan 
kell elkészíteni, amely arról győzi meg a kiválasztást végzőt, hogy a pályázó célzottan, és átgon-
doltan jelentkezett az álláshirdetésre. 
Nem árt odafigyelnünk arra is, milyen fényképet illesztünk az önéletrajzunkba. Ha nincs 
külön kikötés a fényképre vonatkozóan, akkor ajánlott az adott munkakörhöz illő portrét 
mellékelni. Ne csodálkozzunk, ha fürdőruhás, nyaralós, vagy házimunkás képeink nem nyerik 
el a munkáltatók tetszését. 
A legfontosabb azonban az, hogy az önéletrajz és a motivációs levél valódi képességeinket és 
személyiségünket tükrözze, s emelje ki az adott állásra vonatkozó erősségeinket. Ne közöljünk 
valótlan információkat magunkról, hiszen egy interjú során úgyis fény derül az igazságra.

Forrás: http://www.munka.org/

Strupka Diána

Elektronikus álláskeresés 
– korunk új módszere
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Lelki megújulás

Muszáj! PostaUtasÔr
Utasbiztosítás

Az elérhetô gondoskodás

EGYSZERÛ 
•

KÖZELI
•

BIZTOS
•

KEDVEZÔ

Mi a gondtalan utazást biztosítjuk!
Egy utazás alkalmával sok váratlan dolog történhet, a várva-várt kikapcsolódást
könnyen beárnyékolhatja egy baleset, hirtelen betegség, csomagjaink ellopása
vagy egyéb kellemetlenségek, amelyek költségei igen magasak lehetnek.

�Fedezi a sürgôsségi, orvosi, kórházi ellátás költségeit
�Téríti a poggyászkárt és az elveszett útiokmányok pótlását
�Magyar nyelvû, 24 órás telefonos segélyszolgálat a Föld

bármely pontjáról hívható

Részletekért forduljon postai munkatársunkhoz!
Ügyfélszolgálat: 06 40 200 480 • www.postabiztosito.hu

Nagy Dániel
rovatvezető  MAPPA Németh Lilla
rovatvezető

Mindenkinek vannak megtorpanásai az 
élete során, amikor nem tudja, hogyan 
is tovább. Ha lelki válságban vagyunk, 
sokat segíthet egy kis életmódváltás vagy 
akár egy jó beszélgetés. Ha nem teszünk 
valamit idejében a lelkünk „gyógyítására”, 
akkor bizony a probléma elhatalmasodhat 
rajtunk, és lehet, hogy már túl későn jön a 
segítség, ha jön egyáltalán. 

Különösebb problémák nélkül is szükség lehet 
időről-időre egy kis életmód változtatásra. 
Ilyenkor jót tehet, ha egészségesebben táp-
lálkozunk, vagy esetleg elvégzünk egy méreg-
telenítő kúrát. Ha már eredendően egészsé-
gesen élünk, akkor érdemes új hobbyt, vagy 
rendszeresebb mozgást beiktatnunk a hétköz-
napokba. Ezáltal nemcsak a lelkünk, hanem a 
testünk is fittebb lehet. Szakemberek szerint 
a lélekre nagyon jó hatással van a zene és a 
tánc. Eközben olyan energiák szabadulnak fel, 
amelyek vidámabbá tesznek és feltöltenek. A 
speciális módszerek közé tartozik a jóga és 
az agykontroll is. A meditáció és az ellazulást 
segítő különböző gyakorlatok folyamatos vég-
zésével tudatosan javíthatunk életünkön,  így a 
lelkünkben is helyre állhat a rend. Előfordulhat 

azonban, hogy szakember segítségére van 
szükségünk a megújuláshoz, „gyógyuláshoz”, 
ugyanis a súlyos és hosszan elhúzódó lelki 
válságok depresszióhoz vezethetnek. Ebből 
önerővel nem könnyű kigyógyulni. Az ilyen 
helyzetekben segíthet egy pszichiáter. Néhány 
terápiás jelleggel lefolytatott találkozó, ahol 
nyíltan beszélhetünk a problémáinkról, sokat 
javíthat az életünkön. 
Napjainkban a kineziológia az egyik legnép-
szerűbb alternatív gyógymód, amely a szerve-
zet energiarendszerének kiegyensúlyozásával 
foglalkozik.
Ezen belül a megújulásunkat legjobban a 
humánkineziológia segíti, amely az ember 
fizikai teljesítményének és állóképességének 
vizsgálatával, erőnlétének megőrzésével, vala-
mint a mozgáskultúra fejlesztésével foglalkozó 
sporttudományi szakág. 
Amint látjuk, megújulásunkra nagyon sok 
módot találhatunk. Ne várjuk meg, hogy nega-
tív hatás kényszerítsen erre bennünket, érez-
zük kötelességünknek önmagunkkal szemben, 
hogy folyamatosan tegyünk a testünk és lel-
künk épségének megőrzéséért!

Németh Lilla

Életünk során sokszor kerü-
lünk olyan helyzetbe, amikor 
úgy érezzük, hogy változ-
tatnunk kell a külsőnkön. 
Kutatások szerint a nők ezt 
akkor teszik a leggyakrabban, 
amikor szakításon vannak túl, 
és ezért nincsenek kiegyen-
súlyozott lelkiállapotban. 
Pszichológusok szerint, akik 
minden héten új 
külsőt varázsolnak 
maguknak, azok 
súlyos lelki válság-
ban vannak, és ezt 
próbálják leplezni 
ilyen extrém meg-
nyilvánulásokkal. A 
legtöbb emberben 
a megújulási vágy 
megáll egy egészsé-
ges szinten. Vannak 
azonban olyanok, 
akik már szinte bete-
gesen minden pil-
lanatban azon gon-
dolkodnak, hogyan is változ-
zanak át. Nőknél tipikus meg-
nyilvánulás, hogy plasztikai 
sebészhez fordulnak. Először 

csak kicsi beavatkozást kér-
nek, például kis ajakfeltöltést, 
majd mellnagyobbítást, majd 
utána sorban mindent. Mivel a 
tükörbe nézve egyre kevésbé 
elégedettek a külsejükkel, las-
san teljesen elveszítik önma-
gukat. Az ilyen esetek mögött 
általában komoly önértékelé-
si zavarok húzódnak, amely 

nem plasztikai sebész, hanem 
pszichológus közreműködését 
igényli.

Németh Lilla
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Új lehetőségek, új sorsok

KULTÚRADonáczi Roxána
rovatvezető

A legtöbb ember életében eljön az a pont, amikor úgy érzi, valamit rosszul csinált, és ha 
visszautazhatna az időben, vagy változtathatna rajta, az élete talán teljesen más lehetne. 
Az én fejemben is megfordult párszor ez a gondolat, azért is vettem a kezembe Guillaume Musso 
Ott leszel? című művét. 
A történet egy sikeres sebészről, Elliott Cooper-ről szól. Sosem tudta elfelejteni élete szerelmét, Ilenát, aki 
harminc éve halott. Magát hibáztatja a történtekért, ezért nem képes arra, hogy tökéletesen boldog legyen. 
Egy nap azonban Kambodzsában megműt egy kisfiút, cserébe pedig egy öregember ad neki tíz kapszulát, 
amelyek segítségével újra láthatja elhunyt kedvesét. De ha Elliott képes visszamenni az időben, hogy megaka-
dályozza a tragédiát, akkor a férfi lánya nem születhet meg, hiszen neki más az anyja. 
Csak annyit mondhatok, hogy izgalmas és lebilincselő a sztori. Egészen a legvégéig nem tudtam biztosan, hogy 
csöpögős happy end, vagy keserű végkifejlet lesz a befejezés. Nem árulom el, de azt igen, hogy a könyvet egy 
percre sem lehet letenni. Hogy miért? Mert egyszerre misztikus, mégis mindennapi, és olyan érzésekről szól, 
amelyeket mindannyian átélünk, legyen az szerelem, harag, fájdalom, hitetlenség vagy a remény. Ezenkívül 
komoly kérdéseket is felvet. Mi az, ami igazán fontos az életben? Mit lennénk képesek feláldozni érte? Van-e 
jogunk beleavatkozni a dolgok menetébe? Ha mégis megtesszük, vállaljuk-e érte a következményeket? 

Donáczi Roxána

Reigl Judit: Outburst

Két éve találkoztam először Reigl Judit képeivel. A Falk Miksa utcá-
ban kószáltam, amikor az egyik galériába belépve földbe gyökere-
zett a lábam. Egy óriási, közel három méteres absztrakt festmény 
előtt álltam, és úgy éreztem, mintha egy hatalmas bakanccsal 
beletapostak volna a lelkembe, egészen a közepébe! Vagy húsz 
percig néztem mozdulatlanul. A képből óriási, megállíthatatlan 
erő sugárzott, mély volt, letisztult és őszinte. Még soha nem láttam 
ehhez foghatót. Ki ez a Reigl Judit? Neve teljesen ismeretlen volt, és 
mint utóbb kiderült, nem csak én nem hallottam még róla, de sajnos 
mások sem. Legalábbis itthon. Pedig érdemes megismerkednünk 
a magyar származású, az ötvenes évek óta Franciaországban élő 
művésznővel. Kezdeti szürreális témái után ösztönös, a mikro- és 
makrokozmoszt ábrázoló festményeivel, valamint az absztrakció és 
figurativitás határán mozgó, lebegő alakjaival vált ismertté. Képei 
megtalálhatóak a világ vezető kortársművészeti múzeumaiban, a 
new york-i Metropolitan-tól a londoni Tate Modern-en át a párizsi 
nemzeti modern művészetek múzeumáig mindenhol. Vajon hozzánk 
miért nem ér(t) el a világhír? A művésznőről bővebben: http://
www.judit-reigl.com/. Érdemes ellátogatni a Kálmán Makláry Fine 
Arts galériába (1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.), ahol néhány gyö-
nyörű képével személyesen is találkozhatunk. Higgyétek el, megéri!

Iricsek Zsuzsanna

Reigl Judit − A világhír csak 
Magyarországra nem ér(t) el

VOLT és lesz is fesztivál

Tokaji borok Fesztiválja Tokaj – Kossuth tér, 2010. május 28-30.

Budapesti Nyári Fesztivál Margitsziget, 2010. június 3-július 31.

VOLT Fesztivál Sopron – Lővér Kemping, 2010. június 30-július 3.

Balaton Sound Zamárdi, 2010. július 8-11.

III. Siófolk Fesztivál Siófok – Rózsakert, 2010. július 23-25.

Művészetek Völgye Helyszínek: http://www.muveszetekvolgye.hu 
2010. július 23-augusztus 1.

Part Fesztivál Agárd, 2010. július 28-augusztus 1.

Sziget Fesztivál Óbudai-Sziget, 2010. augusztus 11-16.

Tippek nyári mulatozáshoz
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